
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

     Ikt. sz.: 142-1/2017. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 
január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Előterjesztés napirendre vétele.  
 

1/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alapítványok részére 2016. évben biztosított támogatások 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés napirendre vételét támogatja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
A képviselő-testület napirendjének meghatározása. 
 

2/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND:  
 
1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú 
gazdasági társaságok 2017. évi üzleti terveiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgató, megbízott ügyvezető 
 
2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
4. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására. 
Előadó: városi főépítész 
 
5. Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Javaslat az egészségügyi alapellátás rendeletének 
módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
alapdokumentumainak módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
8. Előterjesztés a CATV-HUNGARIA Kft. tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelméről. 
Előadó: megbízott jegyző 

 
9. Előterjesztés a HÍR-KER Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelméről. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
10. Előterjesztés perrel kapcsolatos önkormányzati 
nyilatkozatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb 
eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
12. Előterjesztés alapítványok részére 2016. évben biztosított 
támogatások jóváhagyásáról. 
Előadó: megbízott jegyző  
 
13. Válasz interpellációra a Bordángát utca folytatásán történt 
beavatkozással kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi 
üzleti tervéről.  

 
3/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zrt. 2017. évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. 2017. 
évi üzleti tervéről.  
 
4/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
2017. évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
2017. évi üzleti tervéről.  
 
5/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
2017. évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   megbízott ügyvezető igazgató 
 

Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és 
felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével -  
a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
A rendelet hatálya 

 

1. § 
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A 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) 
bekezdése az alábbira változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés főösszegét 
6.214.656 E Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.465.468 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.669.686 E Ft működési célú kiadással és 
              - 204.218 E Ft működési egyenleggel, 
valamint 
        554.848 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
    1.544.970 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
             -  990.122 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 
január 1-től a 2016. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 

  Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására. 
 

A 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve. 

 
  Előterjesztés településrendezési tervek módosítására. 
 

6/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja, hogy a 3266/1 hrsz. alatti ingatlan 
vonatkozásában a településrendezési tervek módosításra 
kerüljenek az alábbiak szerint: 
a) A terület keleti oldalán jelenleg védőerdősávként 
szabályozott terület beépítésre szánt területté váljon. 
b) A megengedett legnagyobb homlokzatmagasság 
megemelésével legyen lehetőség az akár 5 szintes épület 
építésére. 
c) Megvizsgálandó a Tessedik Sámuel utca Böszörményi útra 
való átkötésnek a nyomvonal korrekciója a 3265/2 ingatlan 
rovására a meglévő növényállomány védelme érdekében. 
d) A rendezési terv módosítása során a HÉSZ hibajavítását is 
el kell végezni.” 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző, polgármester 

 
  Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötésére. 
 

7/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Közművelődési Megállapodást köt a Szoboszlói Gazdaház 
Alapítvánnyal az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott 
tartalommal.  
 
A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős:   humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 
Javaslat az egészségügyi alapellátás rendeletének módosítására. 
 
A 3/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve. 

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
alapdokumentumainak módosítására. 
 

8/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak 
módosításáról szóló előterjesztést a mellékletek szerint elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  

 
Előterjesztés a CATV-HUNGARIA Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelméről. 
 

9/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a hajdúszoboszlói Szurmai utca (2091 hrsz), József Attila 
utca (2472 hrsz), Damjanich utca (3107/1; 3112/1; 3120 hrsz), 
Mátyás király sétány (3312/1 hrsz), és Bánomkerti utca (3312/2 
hrsz.) ingatlanok tulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulását adja, 
hogy a CATV-HUNGARIA Kft. által benyújtott CATV/54/2016. 
tervszámú tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a 
közútkezelői hozzájárulás alapján, Hajdúszoboszló szállodáinak 
UPC alépítménnyel történő ellátása megvalósuljon. 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges iratok 
beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:    gazdasági irodavezető 
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Előterjesztés a HÍR-KER Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről. 
 

10/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a mellékletben szereplő ingatlanok tulajdonosa, tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a HÍR-KER Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Sámsoni út 127.) által benyújtott 
47/2015. tervszámú tervdokumentációban foglaltaknak 
megfelelően, a Hajdúszoboszló, FTTH GPON optikai hálózat 
kiépítése megvalósuljon. 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges iratok 
beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:    gazdasági irodavezető 

 
 

Előterjesztés perrel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatról 
 

11/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Debreceni Törvényszék 11.G40.168/2007/17/I. sz. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felperes által a Nádudvar 
Város Önkormányzata, mint alperes ellen tulajdonjog 
megállapítása iránt indított perben benyújtott keresetét 
visszavonja, támogatja a per megszüntetését. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző 

 
 

  Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 

12/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

Előterjesztés alapítványok részére 2016. évben biztosított támogatások 
jóváhagyásáról. 
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13/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő bizottsági keretekből alapítványok 
részére 2016. évben biztosított támogatásokat jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: mb. jegyző 

 
 

 
K.m.f. 

 
 

Dr. Sóvágó László sk.                Dr. Korpos Szabolcs sk. 
polgármester          mb. jegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. május 15. 

 
 

Molnár Viktória leíró 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


